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Velké Popovice  - Velké století v dějinách malé obce

Diplomantka předkládá práci s jasně formulovanými cíli, přehlednou a logickou strukturou.

Vybrala si zajímavé téma, které zpracovává a prezentuje čtivou formou. 

Za přinos práce považuji zpracování dosud nepublikovaných archivních materiálů a zejména 

informací ke 2. polovině 20. století získaných z rozhovoru s pamětníkem. 

Diplomantka získané informace propojuje do souvislostí a pokud je to možné, vychází 

z většího počtu zdrojů. Kvalitou zpracováním diplomantka prokazuje hlubší porozumění 

problematice.

Cílem práce je přiblížení dopadu událostí „velké politiky“ na život lidí v obci a zároveň 

zachycení dalších událostí, které politické změny vyvolaly. 

Oceňuji systematický pohled jak na politický vývoj v obci, tak na související vývoj 

hospodářský i vývoj obecních záležitostí. 

Díky kvalitně vedeným obecním kronikám a vhledu autorky práce uspořádává dílčí informace 

do komplexní charakteristiky.

Diplomantce se tak podařilo podrobně, bez zbytečných odboček, ale plasticky vystihnout 

atmosféru a hlavní události doby. 

Jako nedostatek hodnotím absenci přehledu a kritického zhodnocení pramenů, literatury a 

dalších zdrojů informací, ze kterých autorka vycházela. Zpracování témat moderních dějin 

z důvodu malého odstupu a nedostatečného množství kriticky zpracovaných informací bývají 

problematická. Diplomantka se odvážila tento problém řešit a nedostatek psaných dokumentů 

zvláště k nejnovějším dějinám doplnit informacemi získanými z rozhovoru s pamětníkem. 

Takto získané informace pak pomáhají k obdobím, kde obecní kronika podává tendenční 

svědectví nebo informace chybí úplně, doplnit další perspektivu a podat tak výpověď 

komplexnější. 

Práce s pamětníky má také svá rizika a v situaci absence dalších zdrojů informací a jiných 

úhlů pohledu je větší závislost na získané výpovědi pochopitelná. 

Míru závislosti na výpovědi pamětníka hodnotím místy jako relativně vyšší.  Diplomantka se 

místy s  výpovědí ztotožňuje do té míry, že přebírá dikci vyprávění, např. hodnocení různých 

aktérů: kdo byl komunistou s dobrou duší nebo naopak, kteří lidé byli zlí a rádi druhým dělali 



problémy, případně přebírá interpretace pamětníka např. důvody, proč se na okrajích obcí 

stavěly vícepatrové obytné budovy.... 

Je zřejmé, že pokud jde o uvedená hodnocení, neměla autorka možnost tyto výpovědi 

ověřovat, ale domnívám se, že měly být v textu uváděny jako citace. 

Kladně hodnotím, že autorka svůj pohled na dějiny obce doplnila a prohloubila podrobnějším 

zpracováním témat spolkového života a vývoje vzdělávání, které ilustrují dopady politických 

událostí a zachycují významné vývojové tendence. 

I přes výše uvedenou výtku hodnotím práci jako kvalitní a nejen pro daný region přínosnou.

Navrhuji práci hodnotit jako velmi dobrou.

Otázky k obhajobě:

1. Která témata práce považujete za vhodná k didaktickému zpracování pro výuku výchovy 

k občanství na 2. stupni ZŠ?

2. Naznačte možnosti práce s vybraným tématem ve výuce.

V Praze 20. 12. 2012 ing. Michaela Dvořáková Ph.D.


